
Extra raadsvergadering
(21525\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 29 september 2016
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer J.G. van Maanen (SGP), de heer 
G.J. van Weelden (SGP), de heer drs. E.J. van Tellingen (VN), mevrouw P. van Kuilenburg
(GBN), de heer C. Nijhoff (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer A.H. van Wijk (VVD),
de heer A.C. Hakkert (CDA), de heer ing. A. van Gellicum (CDA), mevrouw H.B. Challik
(PvdA), de heer R. van de Wardt (PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer T.
Kool (wethouder), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder), de heer drs. J. Krook (wethouder)
en de heer J. Andriesse (wethouder).

Afwezig : de heer H. Mulder (SGP), de heer C.F. van Wendel de Joode (VN), de heer W. Kurpershoek
(VN) en de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens (VVD).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering binnengekomen van 
de heer Mulder (SGP), de heer Van Wendel de Joode (VN), de heer Kurpershoek (VN) en de 
heer Nouwens (VVD).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 13, de heer Van Gellicum (CDA)

4. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5. Voorstel tot definitieve vaststelling van de Jaarstukken 2015 gemeente Neerijnen, inclusief 
controleverklaring van de accountant (2016-08a-21017)

Raadsbesluit:
a) het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015, samen de jaarstukken 2015, met een 

positief resultaat van € 1.952.334,= vast te stellen.

Toezegging

De heer Van Maanen verzoekt om de evaluatie met/over de accountant niet alleen in de 
Auditcommissie te laten houden, maar in de hele raad.
De heer Van Wijk vraagt aansluitend wanneer de raad een voorstel vanuit het college 
tegemoet kan zien, waarin uitleg wordt gedaan over de jaarlijkse forse verhoging van de 
accountantskosten en hoe we verder gaan met de accountantscontrole over het boekjaar 
2016.
Wethouder Verwoert voert graag de evaluatie van de accountantscontrole over het boekjaar 
2015 met de hele raad, hoewel het college hier niet over gaat. De raad is de directe 
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Toezegging

opdrachtgever van de account, waarvoor de raad de Auditcommissie heeft benoemd om die 
taak voor hem uit te voeren. Wel heeft het college een brief gezonden aan de Deloitte over de 
controle van het boekjaar 2015. Een afschrift van die brief zal hij nog aan de raad verstrekken. 
Dus stelt hij een gezamenlijke evaluatie voor. Over de accountantscontrole van het boekjaar 
2015 en 2016 zijn al gesprekken gaande met de directie van Deloitte. Ook de uitkomst van die 
gesprekken kan worden meegenomen bij de evaluatie.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt hoeveel geld er van de provinciale subsidie voor het 
Molenblok is doorgesluisd naar de projectontwikkelaar. De accountant maakt hierover een 
opmerking met betrekking tot staatssteun? Als de huizen niet gereed zijn in 2017, moet het 
half miljoen dan terug naar de provincie? En krijgen we dan misschien nog een boete voor het 
verlenen van staatssteun?
Wethouders Krook en Kool zeggen toe schriftelijk te zullen reageren op de stand van zaken 
met betrekking tot het Molenblok en daarin de beantwoording van de gestelde vragen mee te 
nemen.

Besluit

De fractie van GBN legt een stemverklaring af, dat zij instemmen met de vaststelling van de 
jaarstukken 2015 behoudens: het Kulturhus Haaften, het Molenblok, de accountmanager en 
de combinatiefunctionaris.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN tegen het 
Kulturhus Haaften, het Molenblok, de accountmanager en de combinatiefunctionaris heeft 
gestemd.

6. Rondvraag

De heer Van Tellingen komt nog even terug op de ontvangen informatienota, waarin een 
nadere toelichting is gegeven door het college op de uitzending van Zembla m.b.t. de 
pleegzorg. Hij is erin teleurgesteld dat de gevraagde gemeenten uit Rivierenland hierop niet 
wensten te reageren.
Wethouder Krook antwoordt dat twee gemeenten uit Rivierenland zijn benaderd voor een 
reactie en de vraagstelling is hem niet bekend. Dus kan hij hier ook niet verder op ingaan.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 6 oktober 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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